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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 01/2022/TTr-HĐQT TP. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử 

dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ) 

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”) 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác 

có liên quan; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung sau đây: 

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VietLand), được công bố thông tin theo quy 

định của pháp luật và được đăng tải trên website của Công Ty: www.tpbs.com.vn.  

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2021 như sau: 

STT Chỉ số 
Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 

Năm 2020 (VND) Năm 2021 (VND) 

1 Tổng tài sản 2.198.563.610.525 4.764.070.036.075 

2 Doanh thu thuần 390.125.183.278 1.346.028.798.482 

3 Lợi nhuận trước thuế 103.709.560.614 271.347.363.696 

4 Lợi nhuận sau thuế 89.265.995.959 210.684.062.435 

5 Lợi nhuận lũy kế (39.483.984.042) 171.200.078.393 

6 Trích lập các quỹ (10%) 0 17.120.007.840 

7 Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối (39.483.984.042) 154.080.070.553 

2. Thông qua nội dung báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ 

phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 2.000 tỷ VND được ghi nhận tại 

Khoản 17 - “Vốn góp của chủ sở hữu”, Mục V của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 

năm 2021. Cụ thể như sau: 

“Tình hình tăng vốn 

Trong năm, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.000.000.000.000 VND lên 

2.000.000.000.000 VND từ việc phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông 

http://www.tpbs.com.vn/
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hiện hữu với giá chào bán là 10.000 VND/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 15 tháng 3 năm 2021 và 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2021. 

Công ty hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào ngày 23 tháng 7 năm 

2021, và đã được Giấy phép điều chỉnh số 65/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán 

Nhà Nước tăng vốn điều lệ từ 1.000.000.000.000 VND tăng lên 2.000.000.000.000 

VND vào ngày 06 tháng 8 năm 2021. 

Tình hình sử dụng vốn 

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, toàn bộ vốn thu được 1.000.000.000.000 VND 

từ việc phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu đã sử dụng bổ 

sung vốn cho các hoạt động nghiệp vụ của Công ty”. 

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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